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Waarom deze werken?



Waar wordt er gewerkt?



Aquafin

 Aanleg regenwaterleiding

 Aansluitingen van het regenwater van woningen (dakgoten) 

 Opbraak en herstel rijbaan i.k.v. aanleg riolering

 Realisatie overstort in de Kopstraatbeek/Eethuisbeek

 Maaien Kopstraatbeek

Waterlink i.s.m. Aquafin (gemeente Schoten)

 Aanleg afvalwaterleiding aan beide zijden van de straat

 Aansluitingen van het afvalwater van woningen 

 Opbraak en herstel voetpaden en parkeerstroken i.k.v. aanleg riolering

Wie doet wat?



Afkoppeling van regen- en afvalwater 
op privaat terrein



Afkoppeling van regen- en afvalwater op 
privaat terrein



 Wie voert uit?

 Wie betaalt?

 Keuring

Afkoppelen



Wees milieubewust



Contactcenter

Aquafin 

03 450 45 45 

contact@aquafin.be

Elke werkdag 

8u tot 19u

Vragen tijdens de werken

Technische dienst

Schoten 

03 680 09 63 
technischedienst@schoten.be

(Saskia Vercauteren)

Werfleider

Adams (Philip)

014 63 30 56 

Toezichter 

Aquafin (Bart)

0478 96 87 44

mailto:contact@aquafin.be
mailto:contact@aquafin.be


Wat kan u zelf doen voor een vlot verloop van de werken?

 Plant u een verhuis, huwelijk of werken … laat het ons weten

 Zorg dat uw wagen buiten de werkzone staat tussen de door de 

aannemer aangegeven werkuren

 Matig uw snelheid over de tijdelijke steenslagverharding

Communicatie tijdens de werken



Hoe blijft u op de hoogte van de werken?

 Via (korte termijn)planning van de aannemer

 Via brieven en website Aquafin

 Via nieuwsbrieven van de gemeente Schoten

 Aanmelden via bealert.be

 Gegevens invullen

 Link in bevestigingsmail aanklikken

 Aanduiden ‘boodschappen algemeen nut’



Onthard Vlaanderen!

Maak kans op de Aquafin-prijs:

 100.000 euro

 Projecten realiseren

 Indienen voor 31 oktober 2018

 Uitreiking: Congres Publieke Ruimte 2019

 www.operatieperforatie.be



Boomkeuze

Prunus ‘Pandora’

Hoogte: 4 – 6 m

Kroon: zuilvormig, halfopen kroon

Schors en takken: bruin, grijs

Blad: groen, uitloop bronskleurig

Herfstkleur: oranje, rood

Bloemen: wit, lichtroze, bloeit in april

Onderbeplanting:

Keuze bodembedekker wordt later bepaald,

na de aanplant van de bomen



Gevelbegroeiing

De gemeente Schoten werkt volop aan een klimaatplan.

Daar kunnen we allemaal samen aan meewerken.

5 redenen om aan gevelbegroening te doen:

 Het maakt het straatbeeld veel mooier.

 Het warmt de muren van je huis minder op, 

zo ontstaat er in smalle straten geen 

ziekmakend hitte-eiland.

 Muurbegroening houdt fijn stof vast.

 De bloemen zijn een aantrekkelijke stop voor 

bijen, vlinders en andere insecten.

 Je kan een gratis startpakket ontvangen 

met een muurplant, onderbegroeiing en een 

bijenhotelletje of nestkast voor de huismus.



Geïnteresseerd?

De bewoners van de Jozef Jennesstraat  

kunnen een gratis pakket ontvangen.

Stuur je inschrijvingsformulier voor 1 

september terug naar de technische 

dienst.

> Meer info vind je op www.gevelgroen.be

> Bekijk het reglement voor geveltuintjes 

op www.schoten.be







Trompetbloem

Klimhortensia

Druivelaar

Wilde hop

Kamperfoelie

Bosrank

Wilde wingerd

Passiebloem



Praktische afspraken

• Tijdens de werken blijven woningen zo goed als mogelijk bereikbaar.

• Tussen 17.00 uur en 07.00 uur mag er op de werf geparkeerd 

worden, zonder de doorgang te belemmeren en op eigen risico.

• Huisvuilophaling

Tijdens de werken zullen de huisvuilcontainers naar het begin van de 

werf gebracht moeten worden. U zet best de avond ervoor uw –

gepersonaliseerde- container buiten. ‘s Avonds kan u uw geledigde 

container weer oppikken.


